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LEDNICA ŚWIĘTOWAŁA 18-URODZINY 
 

 
 
Ponad siedemdziesiąt tysięcy młodych ludzi modliło się na histo-
rycznych Polach Lednickich. Wzorem swoich poprzedników 
pozdrowił ich papież Franciszek. Młodzi pielgrzymi rozważali 
tajemnicę synostwa. Bożego i ludzkiego. 
Od osiemnastu lat jestem tutaj z wami. Już po raz osiemnasty 
modlimy się tutaj razem. Lednica zdała egzamin, dojrzała i jest 
dorosła. Lednickie więzi są dobrem narodowym. Są skarbem i 
dziedzictwem. Pielęgnujcie je” – witał przybyłych pielgrzymów 
twórca Ruchu Lednickiego, dominikanin o. Jan Góra. 
Przypomniał zebranym, że modlą się „w największej świątyni 
świata” i w miejscu, gdzie książę Mieszko I przyjął w 966 roku 
chrzest, co zapoczątkowało chrystianizację Polski. 
W imieniu poznańskiego klasztoru dominikanów – który jest 
prawnym właścicielem Pól Lednickich – pielgrzymów powitał 
jego przeor, o. Michał Pac. „Oby to czuwanie było dla nas 
wszystkich doświadczeniem spotkania z Jezusem Chrystusem – 
Panem i Zbawicielem” – życzył wszystkim o. Pac. 
 
Papież: miejcie odwagę! 
Z telebimów odtworzono przesłanie papieża Franciszka, który 
już kilka dni wcześniej podczas audiencji generalnej w Watyka-
nie pozdrowił uczestników czuwania na Polach Lednickich – 
podobnie jak czynili to wcześniej jego poprzednicy: Jan Paweł II i 
Benedykt XVI. 
„W tym roku pragniecie zgłębiać i przeżywać tajemnicę syno-
stwa Bożego Jezusa, a – w Nim – tych wszystkich, którzy przez 
chrzest mają udział w jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. 
Chcecie zastanowić się nad tym, co znaczy być dzieckiem Boga i 
doświadczać Jego miłości. Pragniecie żyć tą miłością tak bardzo, 

aby świadczyć o niej wobec innych” – mówił Ojciec Święty, na-
wiązując do hasła czuwania: „W imię Syna”. 
Papież apelował do polskiej młodzieży: „Drodzy młodzi, miejcie 
odwagę! Odpowiadajcie z entuzjazmem na miłość Boga jako 
umiłowane dzieci; odpowiadajcie z ufnością, gdy powracacie do 
Ojca jako marnotrawni synowie. Cieszcie się zawsze z łaski dzie-
cięctwa Bożego i nieście tę radość światu”. 
„Święty Jan Paweł II, który osiemnaście lat temu rozpoczął z 
wami Lednicką drogę, niech was prowadzi i wyprasza wszystkie 
łaski potrzebne, by wasze młode życie było pełne i szczodre. 
Zawierzam was opiece Panny Maryi i z serca wam błogosławię” – 
zakończył swoje przesłanie Franciszek. 
 
Papieski jałmużnik z olejem 
Na Polach Lednickich młodzież z całej Polski gromadziła się w 
sobotę od samego rana. Przybyli też ich rówieśnicy z innych 
krajów. Z młodymi modlili się biskupi, przedstawiciele władz 
samorządowych oraz rektorzy wyższych uczelni. Licznie przybyli 
bracia dominikanie z przełożonym Polskiej Prowincji Zakonu 
Kaznodziejskiego, o. Pawłem Kozackim. 
Czuwanie rozpoczęto oficjalnie od odśpiewania „Bogurodzicy” i 
wniesienia pod Bramę-Rybę relikwii patrona Polski – św. Wojcie-
cha. Znajdujący się w srebrnej trumience relikwiarz ponieśli na 
swoich ramionach harcerze. 
W procesji niesiono też relikwie Pięciu Braci Męczenników, św. 
Urszuli Ledóchowskiej oraz symbole Światowych Dni Młodzieży: 
Krzyż i ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani z rzymskiej bazyliki 
Matki Bożej Większej, gdzie posługę spowiedników pełnią do-
minikanie. Baletnice niosły 18 róż – symbolizujących 18 lednic-
kich spotkań. 

http://www.zyciezakonne.pl/
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Wcześniej odprawiono Nabożeństwo Pokutne Poprowadził je 
przybyły z Rzymu jałmużnik papieski, abp Konrad Krajewski. 
Jednym z elementów nabożeństwa była spowiedź, podczas 
której księża namaszczali penitentów olejem pobłogosławionym 
przez papieża Franciszka. Olej ten abp Krajewski jeszcze w stycz-
niu podarował organizatorom lednickiego spotkania. 
 
Prosto z ingresu 
Głównym punktem wielogodzinnego nabożeństwa była msza 
święta. Liturgii przewodniczył Prymas Polski, abp Wojciech Polak 
– który kilka godzin wcześniej odbył uroczysty ingres do katedry 
w Gnieźnie. Jeszcze przed ingresem Prymas spotkał się z mło-
dymi w Bazylice Prymasowskiej podczas Jutrzni Lednickiej – to 
sprawowane od kilku lat nabożeństwo, w którym zdążająca na 
Pola Lednickie młodzież modli się u grobu św. Wojciecha. 
„Trzeba nam iść razem, nigdy w pojedynkę, trzeba nam iść jako 
Kościół. Nie tylko dlatego, aby w drodze było bezpieczniej, aby 
było wiarygodniej, ale przede wszystkim dlatego, aby inni mogli 
widzieć, jak żyć Ewangelią. Tego nie da się uczynić samemu” – 
mówił do modlących się w Gnieźnie młodych abp Polak. 
„Trzeba to pokazać żyjąc we wspólnocie. Czyż nie razem przyby-
liście do Gniezna? Czy w ten sposób Bóg nie dał wam doświad-
czyć wspólnoty, doświadczyć swojego Kościoła?” – przekonywał 
Prymas Polski. 
Kilka godzin później rozpoczynając pod Bramą-Rybą mszę, wy-
znał: „Bardzo się cieszę, że w tym ważnym dla mnie dniu znów 
jestem z wami. Od początku mojego posługiwania biskupiego 
kocham Lednicę”. Prymas wspomniał, że po raz pierwszy przybył 
tutaj przed laty z ówczesnym metropolitą gnieźnieńskim, abp 
Henrykiem Muszyńskim – obecnym również na tegorocznej 
Lednicy. 
W kazaniu pomocniczy biskup archidiecezji krakowskiej, Grze-
gorz Ryś nawiązał do obchodzonej właśnie uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego oraz do tegorocznego hasła czuwania na Led-
nicy. Zwrócił uwagę, iż w wieczór czuwania przed Zesłaniem „z 
całym Kościołem uświadamiamy sobie działanie Ducha Świętego 
w nas”. 
Apelował do młodych, by odkrywali w sobie powołanie do „sy-
nostwa Bożego”. „Wezwanie do synostwa to nie jest moralizo-
wanie: zachowujcie się jak dzieci, bądźcie dziećmi dla Boga, 
ojczyzny, rodziców. Bądźcie porządni. Nic takiego. Mówimy 
wam: dziś jest wieczór otwarcia się na Ducha. Im więcej w nas 
Ducha świętości, tym więcej w nas synostwa” – mówił bp Ryś. 
 
Klęcznik Jana Pawła 
Po mszy na kopiec z Bramą Trzeciego Tysiąclecia wniesiono 
uroczyście relikwie św. Jana Pawła II, który od początku wspierał 
czuwanie młodych nad Jeziorem Lednickim i za swego życia co 
roku kierował do młodzieży swoje przesłanie. 
O świętości Papieża mówił młodym metropolita poznański i 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław 
Gądecki. Wspomniał m.in. o wierze, którą Karol Wojtyła wyniósł z 
rodzinnego domu w Wadowicach. 
Przy klęczniku Jana Pawła II – przy którym modlił się niegdyś 
Papież Polak – przedstawiciele różnych stanów zawierzali Świę-
temu: Kościół, Polskę, dzieci, młodzież, rodziców i rodziny, a 
także o. Górę świętującego w tych dniach 40-lecie kapłaństwa. 
Wzruszający był moment, gdy na klęczniku przyklęknął też sam 
o. Góra i w osobistych słowach zwrócił się do św. Jana Pawła II: 
„Dziękuję Ci za to, że przed laty powiedziałeś mi, że mam być 
ojcem dla ludzi”. 
 
Ogień wiary 
Nie zabrakło też akcentów dominikańskich. Prowincjał polskich 
dominikanów, o. Paweł Kozacki przywiózł łodzią poświęcony 
przez siebie ogień z Ostrowa Lednickiego – położonej na Jezio-

rze Lednickim wyspy, gdzie znajdują się ruiny preromańskiej 
kaplicy z czasów pierwszych Piastów i gdzie znaleziono najstar-
szy na ziemiach polskich krzyż. 
Pochodnię z „ogniem wiary” o. Kozacki przekazał Księdzu Pryma-
sowi. Było to nawiązanie do zbliżającego się jubileuszu 800-lecia 
Zakonu Kaznodziejskiego, który obchodzony będzie w 2016 
roku wraz z 1050. rocznicą chrztu Polski. 
Prowincjał przypomniał, że w dominikańskim herbie widnieje 
pies trzymający w pysku płonącą pochodnię, która – według 
legendy – miała rozpalić ogień wiary na cały świat. „Przekazuję tę 
płonącą żagiew, by Ksiądz Prymas mógł się nami, dominikanami, 
w swojej posłudze prymasowskiej posługiwać. Abyśmy byli 
pomocni w głoszeniu Ewangelii” – powiedział o. Kozacki. 
Od pochodni tej zapalono następnie ustawiony pod Bramą-Rybą 
znicz olimpijski, po czym harcerze zanieśli „ogień wiary” do sek-
torów. „Musicie przyjąć wiarę ojców i przekazać ją następnym 
pokoleniom” – zachęcał młodzież o. Góra. 
 

 
 
Dowody, banknoty i pierścienie 
W racji tego, że tegoroczna Lednica celebrowana była po raz 18., 
organizatorzy przygotowali dla pielgrzymów specjalny prezent – 
„Lednicki dowód osobisty”. To plastikowa plakietka z logo Led-
nicy i tekstem Aktu Wyboru Chrystusa, który młodzi ludzie wy-
powiadają co roku na Polach Lednickich. „Dowód ten ma po-
twierdzać naszą dojrzałość w wierze” – mówił o. Góra. 
Każdy z uczestników czuwania otrzymał też „Lednicki banknot 
wdzięczności” o nominale 2000 talentów. „Po to, żeby po po-
wrocie do domu mógł go przekazać swoim rodzicom w podzię-
kowaniu za życie, wiarę i wychowanie” – tłumaczył twórca Ruchu 
Lednickiego. 
Ponadto organizatorzy czuwania obdarowali młodzież lednicki-
mi pierścieniami, na których wygrawerowane są słowa z Ewan-
gelii św. Marka: „W Tobie mam upodobanie”. 
Uczestnicy spotkania przywieźli natomiast ze sobą listy miłosne 
– napisane w imieniu Boga do drugiego człowieka. Listy odda-
wano w recepcjach, a następnie ledniccy listonosze przekazali je 
modlącej się młodzieży. 
Nad Polami Lednickimi przeleciał samolot ze skoczkiem spado-
chronowym, który wyskoczył z niego trzymając w dłoni Biblię. 
„Biblia jest listem miłosnym, który napisał do nas sam Bóg” – 
mówił o. Góra. 
 
6 czerwca 2015 roku 
Jak co roku uczestnicy spotkania wypowiedzieli też uroczysty 
Akt Wyboru Chrystusa, ślubując wierność Zbawicielowi w całym 
swoim życiu. Nabożeństwo zakończyło po północy tradycyjnie 
przejście młodych przez symboliczną Bramę Trzeciego Tysiącle-
cia. O. Góra zaprosił też uczestników czuwania na XIX Spotkanie 
Młodych, które odbędzie się na Polach Lednickich 6 czerwca 
2015 roku i poświęcone będzie Duchowi Świętemu. 

Za: www.dominikanie.pl                                 

 

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/06/dominikanie.pl_1.jpg
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W  poniedziałek 9 czerwca odbyło się w Kielcach, podczas Tar-
gów Sacro-Expo spotkanie Konsult czterech Konferencji przeło-
żonych życia konsekrowanego. W spotkaniu uczestniczyło 19 
osób w tym wszyscy przewodniczący Konferecji. Obradom prze-
wodniczył o. Janusz Sok, prowincjał redemptorystów i przewod-
niczący KWPZM. 
 

 

Jak wiadomo z inicjatywy papieża Franciszka od pierwszej nie-
dzieli tegorocznego Adwentu rozpocznie się w całym Kościele 
Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on trwał do 2 lutego 2016 
roku. Przełożeni zakonni spotkali się w Kielcach, aby przygoto-
wać propozycje obchodow tego Roku w Polsce.  Przewidywa-
nych jest wiele uroczystości i wydarzen zarówno na poziomie 
ogólnopolskim jak i regionalnym. Dla ich koordynacji i przygo-
towania powołano cztery grupy robocze: Grupa koordynacyjna 
(przewodniczy s. Jolanta Olech); Grupa ds. organizacji Kongresu 
Młodych osób konsekrowanych (przewodniczy ks. Dariusz Barto-
cha SDB); Grupa ds. organizacji Sympozjum 4 Konferencji (prze-
wodniczy s. Agata Mirek); Grupa ds. mediów (przewodniczy o. 
Tomasz Kot SJ). 
 
Podczas spotkania wypracowano także, w oparciu o wyniki 
wcześniejszego spotkania Komisji Episkopatu ds. Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego,   
zręby kalendarium inicjatyw na Rok Życia Konsekrowanego, 
które zostaną przekazanie bpowi Kazimierzowi Gurdzie, prze-
wodniczącemu tej Komisji, celem przedstawiania ich podczas 
rozpoczynającego się 10 czerwca zebrania plenarnego KEP.  Red.

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

W Krakowie otwarto muzeum 

  
 
W Krakowie otwarto wczoraj muzeum 
kard. Stanisława Nagy’ego SCJ. Tego dnia 
minęła pierwsza rocznica śmierci wybit-
nego sercanina. Przełożony wspólnoty 
księży sercanów podkreślił, że muzeum 
jest formą zachowania pamięci o tej wiel-
kiej postaci. 
 

 
 
„Motywem wystawy była postać księdza 
kardynała, która wciąż żyje w naszej pa-
mięci. Żyje także w pamięci wielu osób, 
które inspirowały nas do tego, aby pa-
mięć o kardynale nie zaginęła i aby jego 
nauczanie było nie tylko upamiętnione. 
Ma ono również inspirować do dalszej 
refleksji w duchu księdza kardynała” – 
wyjaśnił ks. Grzegorz Piątek. 
 
Kard. Stanisław Nagy zmarł 5 czerwca ub. 
r., w 92. roku życia. Był kapłanem Zgro-
madzenia Księży Najświętszego Serca 
Jezusowego, emerytowanym profesorem 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 

wykładowcą teologii fundamentalnej i 
ekumenicznej, jak również honorowym 
przewodniczącym Rady Naukowej Insty-
tutu Jana Pawła II w Lublinie. 

Za: Radio watykańskie  
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24 maja b.r. w Chęcinach odbyła się kon-
ferencja z okazji 10 rocznicy powstania 
Ośrodka Leczenia Uzależnień „San Da-
miano”, prowadzonego przez tamtejszy 
Klasztor Franciszkanów. 
 
Obchody rocznicowe rozpoczęła uroczy-
sta Msza Święta, w której wzięli udział 
liczni współbracia przybyli specjalnie na 
tę okazję z różnych części Polski, na czele 
z ekonomem prowincji, o. Bronisławem 
Staworowskim. 
 
Po poczęstunku przygotowanym przez 
pacjentów Ośrodka uczestnicy udali się 
do Hali Widowiskowo – Sportowej „Pod 
Basztami” w Chęcinach, gdzie odbyła się 
zasadnicza część programu Konferencji. 
 
Dyrektor Ośrodka o. Paweł Chmura powi-
tał przybyłych gości i przedstawił harmo-
nogram przebiegu konferencji. Następnie 
Kierownik Ośrodka Arleta Kempka przed-
stawiła historię powstania oraz bieżącą 
działalność Ośrodka, a także najważniej-
sze sektory zaangażowania Franciszkań-
skiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. 
 
Symbolicznym punktem spotkania było 
nadanie tytułu Neofita „San Damiano” 

trzem pacjentom, którzy z sukcesem 
ukończyli terapię i żyją trzeźwymi warto-
ściami – stanowiąc jednocześnie wzór dla 
pacjentów kontynuujących leczenie. 
Wydarzeniu temu towarzyszyło ogromne 
wzruszenie wśród samych Neofitów jak i 
uczestników spotkania. 
 

 
 
Nie obyło się bez życzeń i podziękowań 
za dotychczasową pracę kadry Ośrodka 
ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Chę-
ciny – Pana Roberta Jaworskiego, Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej – Cezarego 
Mielczarza, Pani Podsekretarz Stanu w 
Ministerstwie Obrony Narodowej – Beaty 
Oczkowicz, Społeczności i kadry Ośrodka 
w Pałęgach, Społeczności i kadry Hostelu 
„Wspólnota” w Połańcu, Zarządu Stowa-
rzyszenia „PADRE” Chęciny, ekonoma 
krakowskiej prowincji franciszkanów o. 
Bronisława Staworowskiego i innych. 
 
Jako osobisty wyraz wdzięczności pacjen-
ci Ośrodka „San Damiano” w Chęcinach 
wręczyli własnoręcznie zrobione Anioły 
Dyrektorowi i Kierownikowi Ośrodka. 
Rocznicę zakończył występ zespołu Fio-
retti oraz pantomima w wykonaniu pa-
cjentów Ośrodka „San Damiano”. 

Za: www.franciszkanie.pl

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/06/Zrzut-ekranu-2014-06-06-o-21.45.27.png
http://www.karmel.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/06/Zrzut-ekranu-2014-06-06-o-22.26.52.png
http://www.franciszkanie.pl/
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SEKRETARZ STANU NA JASNEJ GÓRZE 
 
Kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej odwie-
dził we wtorek, 3 czerwca Jasną Górę. Kard. Parolin jest najbliż-
szym współpracownikiem papieża Franciszka. W hierarchii Stoli-
cy Apostolskiej funkcja Sekretarza Stanu utożsamiana jest zwy-
czajowo z funkcją „szefa rządu” Państwa Watykańskiego.  
 

 
 
Obecność ks. kardynała w Polsce związana jest z obchodami 25. 
rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych między Stoli-
cą Apostolską i Polską (dokładnie 17 lipca 1989 r.). Wizyta dostoj-
nego gościa w naszym kraju rozpoczęła się w sobotę, 31 maja i 
potrwa do środy, 4 czerwca.  

 
Kard. Pietro Parolin w Kaplicy Matki Bożej zaznaczył: „Jest to 
bardzo ważny moment w czasie mojej podróży i pielgrzymki do 
Polski, żeby teraz nawiedzić to wspaniałe sanktuarium na Jasnej 
Górze. Przyjechałem do Polski z dwóch powodów, przede 
wszystkim, aby wraz z wami dziękować za kanonizację wielkiego 
Polaka świętego papieża Jana Pawła II, jak również przyjechałem 
na święto 25-lecia odzyskania wolności przez Polskę, które bę-
dziemy jeszcze świętować jutro. W tym momencie wspomnienia 
25 lat od odzyskania wolności, jak i w całym życiu narodu pol-
skiego, zawsze obecna była i jest Matka Boża z Jasnej Góry. Rów-
nież my czujemy się Jej dziećmi, poznaliśmy Ją może jeszcze 
bardziej przez świętego Jana Pawła II. Jest to właśnie moment 
bardzo ważny dla mnie osobiście, żeby jako dzieci Maryi w Jej 
dłonie polecić cały los narodu polskiego jeszcze raz na nowo”. 
 
„Jasna Góra z cudownym wizerunkiem Jasnogórskiej Maryi Bo-
gurodzicy jest od początku miejscem, które przyciąga wiernych. 
Dziś w ten pielgrzymi szlak wpisał się kard. Pietro Parolin, sekre-
tarz stanu Stolicy Apostolskiej – podkreśla o. Arnold Chrapkow-
ski, generał Zakonu Paulinów – Dla Jasnej Góry jest to wielka 
wizyta, wielkie wydarzenie, bo z Jego osobą kojarzymy papieża 
Franciszka, jest On przedstawicielem papieża Franciszka. Dlatego 
ta wizyta ma dla nas ogromne znaczenie, i tak jak w czasie powi-
tania w Kaplicy Matki Bożej mówiłem, zapewnialiśmy ks. kardyna-
ła, a przez niego papieża Franciszka, o naszej nieustannej modli-
twie we wszystkich intencjach papieskich i w intencji Kościoła 
Powszechnego”.                                  Wiecej na: www.jasnagóra.com  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
w Kodeńskim Sanktuarium miały miejsce 
dwie doniosłe uroczystości. Pierwszą z 
nich był odpust w kaplicy zamkowej pw. 
Ducha Świętego. Drugie wydarzenie 
zgromadziło Przyjaciół Misji Oblackich z 
regionu Wschodniej Polski. 
 

 
 
Pierwszym kościołem na ziemi kodeńskiej 
była drewniana świątynia łacińska pod 
wezwaniem Ducha Świętego, wzniesiona 
przez Jana Sapiehę przed jego śmiercią w 
1517 roku. Niemniej jednak kościół ten 
spłonął. Na mocy przywileju papieskiego 
syn Jana – Paweł Sapieha – wzniósł w 
połowie XVI wieku gotycką unicką cer-
kiew zamkową pw. Ducha Świętego. Od 
swego początku aż po dziś dzień stanowi 
kościół katolicki. Nawet czasy zaboru 
rosyjskiego nie zagroziły kaplicy, która 
stanowiła wtenczas prywatną świątynię 
właścicieli Kodnia. Sumie odpustowej na 

Kodeńskiej Kalwarii przewodniczył JE o. 
bp Eugeniusz Jureczko OMI – Ordynariusz 
Diecezji Yokaduma w Kamerunie. Eucha-
rystię koncelebrowali misjonarze „ad 
gentes”, którzy przybyli na doroczny 
Regionalny Zjazd Przyjaciół Misji Oblac-
kich.  
 
Oprawę muzyczną sumy odpustowej 
przygotowała kodeńska schola młodzie-
żowa, wykonując również pieśni misyjne, 
wywodzące się z kultury afrykańskiej. Po 
Eucharystii uczestnicy zjazdu zgromadzili 
się w Bazylice Kodeńskiej, aby wysłuchać 
świadectw o pracy misyjnej. Zebranych w 
kościele szczególnie ujął o. Nicolas, który 
wykonał pieśń własnego autorstwa, doty-
czącą jego powołania. Spotkanie zakoń-
czyło się nabożeństwem oraz błogosła-
wieństwem ojca biskupa. 

Więcej na:  www.koden.pl 

 

 

 

SEZONU PIELGRZYMKOWEGO    
  
359. Łowicka Piesza Pielgrzymka z Łowi-
cza na Jasna Górę dotarła w sobotę, 7 
czerwca, tuż po godz. 14.00. Jest ona 
jedną z najstarszych grup pątniczych w 
Polsce. Hasło tegorocznej wędrówki 
brzmi: „Z Maryją wierze w Syna Bożego”. 
Pielgrzymka była też dziękczynieniem za 
dar kanonizacji papieża Jana Pawła II. 
 
Łowicką pielgrzymkę nazywa się „jaskółką 
pielgrzymek” – gdyż jako pierwsza rozpo-

czyna sezon pielgrzymkowy na Jasną 
Górę. Tradycyjnie dociera w wigilię Zesła-
nia Ducha Świętego – Zielonych Świątek. 
Księżacy postanowili iść z pielgrzymką na 
Jasną Górę po raz pierwszy w roku 1656, 
aby podziękować Królowej Korony Pol-
skiej za uratowanie kraju od potopu 
szwedzkiego. Przez wiele lat prowadzili ją 
ludzie świeccy. Od 2002 roku jej prze-
wodnikiem jest ks. Wiesław Frelek. 
 

 
 
Podobnie, jak w latach minionych, piel-
grzymkę na Jasnej Górze powitał bp Józef 
Zawitkowski, biskup senior diec. łowickiej. 
Ok. 360 pielgrzymów w ciągu 6. dni po-
konało w sumie 190 km. Każdego dnia 
uczestniczyli we Mszy świętej celebrowa-
nej na szlaku pielgrzymkowym. Podczas 
drogi pogłębiali swoją wiarę w duchu 
hasła pielgrzymki, modląc się na różańcu i 
dzieląc się Słowem Bożym, w ramach 
indywidualnych świadectw. Podczas 
drogi brali również udział w licznych 
konferencjach i dyskusjach religijnych 
oraz śpiewali tradycyjne pieśni.  

Więcej na: www.jasnagora.com 

http://www.jasnagóra.com/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/06/IMG_8686.jpg
http://www.koden.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/06/jasnagora.com_1.jpg
http://www.jasnagora.com/
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15. TARGI SACROEXPO 
Spotkanie ekonomów zakonnych 
 
Abp Henryk Hoser, bp Kazimierz Ryczan oraz Andrzej Mochoń, 
prezes Zarządu Targi Kielce, oficjalnie otworzyli w poniedziałek 
organizowane po raz 15. targi SACROEXPO. Trzydniowa wystawa 
z udziałem blisko 300 wystawców z 13 krajów to prezentacja 
wszystkiego, co jest przydatne w sprawnym funkcjonowaniu 
parafii i nowoczesnym duszpasterstwie oraz przegląd dorobku 
architektury i sztuki sakralnej. 
 
„Jest to wyjątkowe wydarzenie o znaczeniu międzynarodowym 
(…). To targi budowniczych kościołów i tych, którzy te kościoły 
tworzą. Odbywają się one ziemi żyznej, ziemi wzrastających 
kościołów” – mówił podczas inauguracji abp Henryk Hoser SAC, 
biskup warszawsko -praski. Podkreślił znaczenie 2 tys. lat sztuki 
chrześcijańskiej, jako najlepszej bazy dla współczesnych twór-
ców, mówił także o misji twórcy i przekraczaniu przezeń sfery 
materialnej. 

 
 
Podczas Targów odbywa się już tradycyjnie spotkanie ekono-
mów prowincjalnych zakonów męskich, organizowane przez ks. 
Piotra Ciepłaka MS, ekonoma KWPZM. Uczestniczą w nim także 
przedstawicielki zgromadzeń żeńskich.  Tegoroczne spotkanie 
poświęcone jest kwesti ubezpieczeń osob zakonnych (na spo-
tkaniu obecny jest prezes ZUS Zbigniew Derdziuk), zasadom 
zbierania danych osobowych a także inicjatywom ekonomicz-
nym oraz wspólnym przedsięwzięciom, służącym instytutom 
zycia konsekrowanego          KAI, Red

______________________________________________________________________________________ 

 

NOWY PRZEWODNI  
Konferencji skich  
 
Konferencja Prowincjałów Franciszkań-
skich ma nowego przewodniczącego. 
Został nim wyższy przełożony z Gdańska 
o. Jan Maciejowski OFMConv. Wyboru 
dokonano 3 czerwca w Prowincjałacie 
Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu. 
Zastępcą przewodniczącego został pro-
wincjał z Wrocławia o. Alan Brzyski OFM, a 
sekretarzem o. Leszek Łuczkanin z Gdań-
ska, na co dzień wikariusz i sekretarz 
gdańskiej prowincji franciszkanów. 
 
Konferencja Prowincjałów Franciszkań-
skich powstała jako odpowiedź na po-
trzebę współpracy między poszczegól-
nymi prowincjami franciszkańskimi w 
Polsce. Franciszkanie w Polsce, to trzy 
rodziny zakonne: Zakon Braci Mniejszych 
(OFM) – pięć prowincji zakonnych,  Zakon 
Braci Mniejszych Konwentualnych (OFM-

Conv) – trzy prowincje i Zakon Braci 
Mniejszych Kapucynów (OFMCap) – dwie 
prowincje. Sesje plenarne Konferencji 
odbywają się dwa razy w roku. 
 

 
 
O. Jan Maciejowski urodził się 25 stycznia 
1970 r. w Żywcu. Wstąpił do Zakonu w 
1989 r. Śluby wieczyste złożył 4 paździer-
nika 1994 r. Święcenia kapłańskie przyjął 
25 maja 1996 r. Po ukończeniu studiów w 
Wyższym Seminarium Duchownym OO. 
Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach i 
obronie pracy magisterskiej na KUL-u w 
Lublinie uzyskał w 1996 roku tytuł magi-

stra teologii. Od lipca 1996 r. do września 
1997 r. pracował jako duszpasterz w Gdy-
ni, a od września 1997 r. do lipca 1998 r. w 
Gnieźnie. W październiku 1998 r. podjął 
studia z duchowości franciszkańskiej na 
Fakultecie Teologicznym św. Bonawentu-
ry w Rzymie, wieńcząc je zdobyciem 
licencjatu z duchowości chrystocentrycz-
nej franciszkańskiej. 
 
W roku 2000 został wybrany magistrem 
nowicjatu w Gnieźnie. Funkcję tę pełnił 
przez cztery lata. W roku 2004 został 
wybrany gwardianem klasztoru w Gdyni. 
Urząd ten pełnił przez dwie kadencje. Od 
lipca 2004 r. był również proboszczem 
parafii pw. św. Antoniego z Padwy w 
Gdyni. W roku 2008 został wybrany asy-
stentem prowincjalnym oraz ponownie 
gwardianem klasztoru w Gdyni. 26 marca 
2012 r. został wybrany V Ministrem Pro-
wincjalnym Prowincji św. Maksymiliana 
Marii Kolbego.                                              jms 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

SPOTKANIE RODZIN REDEMPTORYSTÓW 
 
W ośrodku rekolekcyjnym w Lubaszowej zgromadziły się rodziny 
redemptorystów, aby od 30 maja do 1 czerwca przeżywać swoje 
coroczne rekolekcje. Tym razem odbywały się one pod kierun-
kiem o. Witolda Radowskiego, przewodniczącego Sekretariatu 
Misji Zagranicznych. Temat rekolekcji: „Wierzę w Syna Bożego” 
został przybliżony przez niego w kilku konferencjach, których 
wysłuchało 30 uczestników spośród rodziców, rodzeństwa i 
krewnych ojców i braci redemptorystów pochodzących z połu-
dniowej i środkowej Polski. 
 
W sobotę rodziny wzięły udział w święceniach kapłańskich w 
Tuchowie. Zaś po południu specjalnym gościem rekolekcji był o. 
Mirosław Juruś CSsR, misjonarz z Brazylii, który od 10 lat pracuje 
w północno-wschodnim stanie Bahia. W ciekawy sposób przybli-
żył on pracę misyjną redemptorystów zwłaszcza w sanktuarium 

Maryi Wspomożycielki w Arraial d’Ajuda nad Oceanem Atlantyc-
kim. 
 

 

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/06/Zrzut-ekranu-2014-06-03-o-22.22.54.png
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/06/Zrzut-ekranu-2014-06-03-o-22.40.29.png
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Niedzielnej Eucharystii przewodniczył o. Prowincjał Janusz Sok, 
który w swoim kazaniu ukazał prawdę o wniebowstąpieniu Jezu-
sa. Podkreślił też znaczenie więzi łączących ludzi we wspólnocie 
rodzin redemptorystowskich i zachęcił do modlitwy za siebie 
nawzajem. Dzieląc się swoimi wrażeniami z rekolekcji uczestnicy 
podkreślali wspaniałą atmosferę rodzinną, dziękowali za wspólną 
modlitwę oraz za możliwość głębszej refleksji nad swoją wiarą i 
przybliżenie się do Jezusa, Syna Bożego i naszego Odkupiciela. 
Obiecywali też, że nadal będą wspierać duchowo swoich krew-

nych – redemptorystów i modlić się o nowe powołania do Zgro-
madzenia. Wyrażali także nadzieję na ponowne spotkanie w 
gronie rodziny redemptorystowskiej w przyszłym roku. 
 
Serdecznie dziękujemy o. Władysławowi Bodzionemu, dyrekto-
rowi domu rekolekcyjnego, a także braciom nowicjuszom i 
współbraciom ze wspólnoty w Lubaszowej, za braterskie przyję-
cie i pomoc podczas rekolekcji.                    o. Sylwester Cabała CSsR 

                  Za: www.redemptor.pl

  

________________________________________________________________________________________________________ 

NOC MUZEÓW, NOC IKON  
 

 
Nocne czuwanie przy ikonach, ale nie 
takie jak można by sobie wyobrażać – że 
ciche, że zadumane i rozmodlone. Bo to 
nie była zwykła noc, tylko Noc Muzeów. 
 
Noc Muzeów to ciekawe zjawisko socjo-
logiczne, kulturowe i społeczne ostatnich 
lat. Doczekało się nawet monografii nau-
kowej oraz konferencji. Masowe zwiedza-
nie muzeów najbardziej odpowiada lu-
dziom młodym, w stanie wolnym i z nie-
zbyt zasobnymi portfelami – wynika z 
badań przeprowadzonych przez socjolo-
gów z UKSW. Impreza ta cieszy się coraz 
większą popularnością, co oznacza, że jest 
zapotrzebowanie na udział w tzw. kultu-
rze wyższej, na obecność w galeriach i 
muzeach. 
 
I my, twórcy z Drogi Ikony doświadczyli-
śmy tego fenomenu w sobotnią noc z 17 
na 18 maja, czyniąc własne obserwacje w 
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w 
Warszawie. Przez jego podziemia prze-
płynęła rzeka ludzi w liczbie ponad 3000! 
Niesamowita burza, która przeszła nad 
Warszawą tuż po godz. 19 nie odstraszyła 

zwiedzających. Natychmiast po otwarciu 
drzwi przez kustosza Sanktuarium o. dr 
Aleksandra Jacyniaka owa „ludzka rzeka” 
wlała się do pomieszczeń i wartkim nur-
tem nieprzerwanie płynęła do godz. 1 w 
nocy! Nie było mowy, by zawrócić i płynąć 
pod prąd. Przyszli głównie ludzie młodzi, 
ale nie tylko. Przyszły całe rodziny z ma-
łymi dziećmi oraz sporo turystów w róż-
nym wieku, z różnych stron świata. Na 
najbardziej zachwyconych wyglądali 
Japończycy, prawdziwie zaskoczeni i 
zauroczeni. 
 

 
 
Okazało się w trakcie wizyt, że na niektóre 
sytuacje nie byliśmy przygotowani, m.in. 
na przekazywanie informacji w języku 
angielskim. Brakowało nam fachowego 
słownictwa, więc trudno było wejść w 
bardziej zaawansowany dialog. Na szczę-

ście zrobiły to za nas same ikony – prze-
mówiły do obcokrajowców swoim wła-
snym językiem. Po twarzach zwiedzają-
cych widać było, że powiedziały coś bar-
dzo głębokiego i ważnego, że były to 
całkiem inne słowa od tych, które słyszy 
się na co dzień. 
 
Wszyscy nasi goście z ciekawością przy-
glądali się warsztatowi ikonopisa, który 
specjalnie demonstrowaliśmy na tę oka-
zję. Najbardziej intrygowało żółtko, wino i 
złoto płatkowe. Szalenie dociekliwe były 
dzieci, zadając trudne pytania: skąd w 
Bizancjum mieli tyle złota? W jaki sposób 
wtedy robili z niego płatki? Niektórzy 
dorośli nie mogli sobie poradzić z tema-
tem: co u Jezuitów robią ikony? Nigdy 
wcześniej nie zastanawiali się nad kościo-
łem niepodzielonym, nie wnikali, nie mieli 
okazji ani powodu… Byli i tacy, którzy 
zapamiętali gdzieś, kiedyś, że Bóg zabro-
nił Narodowi Wybranemu przedstawiania 
Go w jakikolwiek sposób. I dopiero w tę 
niezwykłą noc dowiedzieli się, że Bóg stał 
się Człowiekiem, przyszedł na ziemię i 
pozostawił swój obraz „nie ludzką ręką 
uczyniony”. Ikona niesie ten przekaz przez 
wieki i komunikuje go także dziś. Ewa 
Truszkowska      Za: www.jezuici.pl

 

 
 

Refleksja tygodnia 
 
 

 

„POLSKA JEST NAM ZADANA” 

O. Jan Andrzej Kłoczowski OP wygłosił holilię na Wawelu w 25-lecie wyborów do Sejmu w 1989 roku 

 
W czasie homilii na Mszy św. z okazji 25-lecia wolnej Polski, od-
prawionej w Katedrze na Wawelu, o. Jan Andrzej Kłoczowski OP 
wskazywał, że wolność jest polem pracy i ciągłej odpowiedzial-
ności. „To, co nam dane, jest zadane. Mamy Polskę, ale ona jest 
nam ciągle zadana. Trzeba jeszcze raz odkryć tę prawdę” – ape-
lował do zebranych wiernych. 
 
„Nie byłoby 4 czerwca 1989 r., gdyby nie było wcześniej 2 czerw-
ca 1979 r., kiedy to św. Jan Paweł II, powiedział na Placu Zwycię-
stwa najważniejsze słowa w całych dziejach Polski: Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” – rozpoczął homilię 
o. Kłoczowski. Przywoływał niezwykły charakter tamtych dni – 
pełnych ufności, promiennych twarzy oraz ożywiającej nadziei. 

Wspominał także czas próby, ciemnej nocy, wielu ofiar, uwięzio-
nych i internowanych. „Część z nas łapała wtedy za kamienie, ale 
w większości wiedzieliśmy, że opór ma być wytrwały i nie ma 
posługiwać się gwałtem” – mówił dominikanin. 
 
„Kiedy nadszedł czas zwycięstwa odkryliśmy, że wolność jest 
trudniejsza od niewoli” – stwierdził. Wskazywał, że być może 
wynikało to ze stale odczuwalnego przeświadczenia o niewinno-
ści ludzi jako ofiar systemu. „Ale gdy stajesz się wolny i bierzesz 
na siebie odpowiedzialność, bardzo trudno zachować niewin-
ność i dotyczy to każdego aspektu ludzkiego życia” – tłumaczył 
zakonnik. 
 

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/06/Zrzut-ekranu-2014-06-04-o-21.31.09.png
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„Miejmy odwagę powiedzieć sobie, że mamy prawo być dumni z 
tego, co zaszło – wiele nam się udało” – zaznaczył. Opowiadał jak 
wiele osób z zagranicy w latach 90. zauważało rozkwit Polski. 
„Polska pięknieje, ale czy Polacy pięknieją?” – dodał do tych ob-
serwacji retoryczne pytanie. 
 
O. Kłoczowski zastanawiał się skąd w Polakach tyle narzekania, 
tyle nieufności czy podejrzliwości. „Czy nie ma w każdym z nas 
choć cienia tej ofiary, która chce zawsze zwalić na kogoś innego, 
aby uniknąć swej odpowiedzialności? I tyczy się to zarówno 
rządzących, jak i głosujących” – poruszał kolejne trudne kwestie 
teolog. 
 
Przyznał, że bardzo go boli, gdy słyszy od ludzi młodych, że w 
naszym kraju nie da się żyć. „A przecież to Polska – taka jaka jest: 
piękna i brudna, cudowna i parszywa, nasza!” – kontynuował. 
 

Dominikanin wskazał, że każdy rodak z okazji tego 25-lecia wol-
ności powinien zrobić rachunek sumienia, odpowiadając na 
pytanie, co zrobił ze swoją własną wolnością. Jeszcze raz podkre-
ślił, że główną chorobą duchową, z którą trzeba stoczyć walkę, 
jest demon nieufności i podejrzliwości. „Zapomnieliśmy tak na-
prawdę co znaczy w tym najgłębszym, czyli duchowym sensie, 
słowo solidarność. A uczył nas tego św. Jan Paweł II za św. 
Pawłem. Solidarność – to jeden drugich brzemiona noście. A nie 
podejrzewajcie!” – przypomniał o. Kłoczowski. 
 
Przywołał słowa św. Jana Pawła II: „Słusznie możemy powiedzieć, 
że przyszły los ludzkości leży w rękach tych, którzy potrafią podać 
następnym pokoleniom motywy życia i nadziei”. Uznał je za klucz 
do organizacji całego ludzkiego i społecznego życia. „My, dorośli, 
możemy sobie zatem postawić pytanie: Czy my dajemy te moty-
wy następnym pokoleniom? Oby zawsze były to motywy do 
życia pięknego, dzielnego i godnego” – zakończył.  

Za: www.deon.pl  
 
         
 

 
 

   
 

 

 

 
 
Zesłanie Ducha Świętego dokonuje się 
nadal. Chrystus w chwale po prawicy Ojca 
nadal spełnia swą obietnicę, zsyłając na 
swój Kościół Ducha Ożywiciela, który nas 
poucza, przypomina nam i przez nas 
przemawia – mówił Papież w homilii na 
Mszy, którą dziś rano odprawił w Bazylice 
Watykańskiej. Franciszek wyjaśnił pokrót-
ce, w czym przejawia się działanie Ducha 
Świętego w naszym życiu. 
 
„Duch Święty nas poucza, jest Nauczycie-
lem duchowym – powiedział Franciszek. – 
Prowadzi nas po właściwej drodze, po-
przez różne sytuacje naszego życia. On 
wskazuje nam kierunek i drogę. Na po-
czątku dziejów Kościoła chrześcijaństwo 
nazywano drogą. Sam Jezus był tą drogą. 
Duch Święty uczy nas Go naśladować, iść 
w Jego ślady. Bardziej niż nauczycielem 
jakiejś doktryny jest On nauczycielem 
życia. Duch Święty przypomina nam 
wszystko, co powiedział Jezus. Jest żywą 
pamięcią Kościoła. A przypominając, 
pomaga nam też zrozumieć słowa Pana. 
Chrześcijanin bez pamięci nie jest praw-
dziwym chrześcijaninem. Zatrzymuje się 
w pół drogi, jest więźniem chwili, nie 
potrafi docenić swych dziejów, nie potrafi 

ich odczytywać i przeżywać jako historii 
zbawienia. Natomiast z pomocą Ducha 
Świętego możemy interpretować we-
wnętrzne poruszenia i wydarzenia nasze-
go życia w świetle słów Jezusa”. 
 

 
 
Papież zauważył, że w ten sposób pod 
kierunkiem Ducha Świętego wzrastamy w 
mądrości serca. Wzorem tego jest Maryja, 
która nie tylko modliła się wraz z aposto-
łami w Wieczerniku, ale od początku 
rozważała i zachowywała wszystko w 
swym sercu. 
 
Mówiąc o działaniu w nas Ducha Święte-
go, Franciszek wyjaśnił również, w jaki 
sposób Duch przez nas przemawia. 
 

„Nie ma niemych chrześcijan, niemych w 
duszy – podkreślił Papież. – Nie, czegoś 
takiego być nie może. Duch sprawia, że 
rozmawiamy z Bogiem na modlitwie. 
Modlitwa jest darmowym darem, dialo-
giem z Bogiem w Duch Świętym, który 
modli się w nas i sprawia, że możemy 
zwracać się do Boga nazywając go Ojcem, 
Abba. Duch Święty przemawia w nas w 
wyznaniu wiary. Nikt nie może powie-
dzieć, że Jezus jest Panem, bez Ducha 
Świętego. Duch sprawia też, że możemy 
rozmawiać z ludźmi w dialogu braterskim. 
Pomaga nam rozmawiać z innymi rozpo-
znając w nich braci i siostry, pomaga nam 
rozmawiać przyjaźnie, z czułością, łagod-
nie, rozumiejąc ich trwogi i nadzieje, 
smutki i radości. Ale to nie wszystko. Duch 
Święty sprawia, że przemawiamy do in-
nych w proroctwie, czyli stając się pokor-
nymi i uległymi «kanałami» Słowa Bożego. 
Proroctwo wypowiada się otwarcie, aby 
jasno pokazać niekonsekwencje i nie-
sprawiedliwość, zawsze jednak z łagod-
nością i w konstruktywnym zrozumieniu. 
Przeniknięci Duchem miłości, możemy 
być znakiem i narzędziem Boga, który 
kocha, służy, daje życie”. 

         Za: Radio watykańskie

____________________________________________________________________________________________________________________

O. Walter Ciszek SJ w drodze do kanonizacji 
 

Watykańska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych uznała waż-
ność dochodzenia diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego o. 
Waltera Ciszka SJ, jezuity polskiego pochodzenia, więźnia Łu-
bianki, który przez 23 przebywał w łagrze na Syberii. Władze 
sowieckie oskarżyły go o szpiegostwo na rzecz Watykanu.m Bi-
skup John Barres, ordynariusz diecezji Allentown, która zainicjo-
wała w 1996 roku proces beatyfikacyjny, wyraził zadowolenie z 
tego jak to określił „przełomowego” momentu prac. 

W 2006 roku materiały oraz dokumenty, w tym 45 relacji świad-
ków, dotyczące życia i działalności zakonnika – będące efektem 
ponad 10-letniej pracy diecezjalnej komisji historycznej – zostały 
przesłane do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 
Tam kontynuowany był dalszy proces beatyfikacyjny. Niektóre 
świadectwa zawierają osobiste wspomnienia łagierników, którzy 
zetknęli się z kapłanem na terenie dawnego Związku Radzieckie-
go. Kandydata na ołtarze można już nazywać „sługą Bożym”. 

http://www.deon.pl/
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Walter Ciszek, syn małżeństwa polskich 
imigrantów (Marii i Marcina) urodził 4 
listopada 1904 r. w górniczym mia-
steczku Shenandoah w stanie Pensyl-
wania. Jego decyzja o pójściu za gło-
sem powołania kapłańskiego była 
dużym wstrząsem dla lokalnej społecz-
ności, która znała młodzieńca z jego 
powiązań z miejscowymi środowiskami 
przestępczymi. Przed rozpoczęciem 
działalności misjonarskiej studiował w 

Collegium Russicum w Rzymie. Po jego ukończeniu w 1937 roku 
przyjął święcenia kapłańskie w rycie bizantyjskim. W 1938 roku, z 
uwagi na zagrożenie wybuchem wojny, został skierowany do 
Polski, do misyjnego ośrodka jezuitów w Albertynie koło Słonimia 
. 
 
Do ZSRR o. Ciszek przybył w 1940 roku, przechodząc z ziem pol-
skich okupowanych już przez Armię Czerwoną. Towarzyszył de-
portowanym Polakom szerząc Słowo Boże. Rok później areszto-

wało go NKWD i skazało na 15 lat więzienia, jako szpiega Watyka-
nu. W niezwykle surowym więzieniu na Łubiance przebywał 5 lat. 
W 1946 roku został wysłany do obozu pracy na Syberii. W 1963 r. 
komunistyczne władze wymieniły go za dwóch sowieckich szpie-
gów, dzięki czemu mógł powrócić do Stanów Zjednoczonych. 
 
Aż do swej śmierci w 1984 r. o. Ciszek pracował w Ośrodku Stu-
diów Wschodnich Uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku oraz 
jako rekolekcjonista i kierownik duchowy. Swe wspomnienia z 
ZSRR opisał w dwóch książkach: „Z Bogiem w Rosji” i „On mnie 
prowadzi”. Zmarł 8 grudnia 1984 w Wernersville w stanie Pensyl-
wania. 
 
Kościół katolicki w USA ma jak dotąd tylko dwóch świętych po-
chodzących z regionu Pensylwanii: ogłoszoną świętą w 2000 roku 
Katarzynę Marię Drexel (26 XI 1858 – 3 III 1955), założycielkę 
Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Sakramentu dla Indian i 
Ludności Kolorowej; oraz kanonizowanego w 1977 roku Jana 
Neumanna, XIX-wiecznego redemptorysty o czeskich korzeniach, 
biskupa Filadelfii.                                                             Za: www.deon.pl  

_______________________________________________________________________________________ 
 
POLONIJNA MAJÓWKA W  MERRILLVILLE  
 
W ostatnią sobotę maja młodzież polonij-
na z różnych wspólnot parafialnych z 
Chicago i okolic, wraz ze swymi duszpa-
sterzami przeżywała czas „majówki” w 
salwatoriańskim sanktuarium Matki Bożej 
Częstochowskiej w Merrillville w Indiana. 
  

 
 
W majówce brały udział także grupy z 
parafii chrystusowców: z Trójcowa z ks. 
Robertem Będzińskim i z Lombard z ks. 
Tomaszem Dzidą. W programie był czas 
na plecenie wianka z żywych kwiatów dla 
Matki Bożej, procesja z figurą Matki Bożej 

w klasztornych ogrodach, adoracja Naj-
świętszego Sakramentu, Msza Święta i 
ognisko. 
 
Głównym motywem zjazdu młodzieży 
polonijnej była modlitwa o pokój na świe-
cie. ks. Tomasz Dzida TChr  

Za: www.chrystusowcy.pl  
  

POLONIJNA PIELGRZYMKA DO ALTÖTTING 
 
Dnia 31 maja br. w święto Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny odbyła się piel-
grzymka dekanatu bawarskiego do sank-
tuarium maryjnego w Altötting. Była ona 
dziękczynieniem za kanonizację Jana 
Pawła II. 
 
Wśród przybyłych w tym dniu pielgrzy-
mów byli parafianie z polonijnych parafii 
w Monachium, Ingolstadt, Landshut, 
Rosenheim, Regensburgu, Norymberdze i 
Ambergu. 
 
Wspólne świętowanie rozpoczęło się o 
godz. 11.30 w Bazylice św. Anny progra-
mem słowno-muzycznym poświęconym 

św. Janowi Pawłowi II przygotowanym 
przez Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła 
II, oraz zespoły muzyczne Redemptor i 
Semper Fidelis z Monachium.  
 

 
 
Następnie pielgrzymi uczestniczyli we 
Mszy św. pod przewodnictwem o. Piotra 
Chyły – wikariusza prowincjała Prowincji 
Warszawskiej Redemptorystów. On też 
wygłosił okolicznościowe kazanie. Opra-
wę muzyczną przygotował chór z Polskiej 
Misji Katolickiej w Monachium. Po połu-
dniu pielgrzymi zebrali się jeszcze raz w 
bazylice na modlitwie różańcowej i nabo-
żeństwie majowym. Za: www.redemptor.pl

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ARESZTOWANIE PODEJRZANYCH  

o uprowadzenie jezuity w Afganistanie 
 
Rząd Afganistanu nadal podejmuje „pewne konkretne kroki” w 
związku z uprowadzeniem 2 czerwca jezuity z Indii o. Alexisa 
Prema Kumara. Poinformował o tym minister spraw zagranicz-
nych Indii, potwierdzając m.in. aresztowanie trzech talibów 
afgańskich podejrzanych o współudział w tym czynie. Rzecznik 
MSZ dodał, że „Afganistan pracuje w tej sprawie na wszystkich 
frontach”, aby doprowadzić do uwolnienia kapłana, zaznaczając 
przy tym, że nie może podać więcej szczegółów, gdyż „sytuacja 
jest bardzo delikatna”. 
 

W ostatnich dniach niektóre miejscowe środki przekazu utrzy-
mywały, że ks. Kumar przebywał w Afganistanie w związku z 
indyjską misją dyplomatyczną w tym kraju i właśnie z tego po-
wodu został porwany. Nastąpiło to bowiem w 10 dni po samo-
bójczym zamachu na konsulat indyjski w Heracie w zachodnim 
Afganistanie, a więc w tej prowincji, w której znajdował się jezui-
ta. 
 
Tymczasem MSZ Indii zaprzeczył „jakimkolwiek powiązaniom” 
kapłana z działaniami rządu w Delhi. „Jest on obywatelem Indii, 
przebywającym tam w ramach organizacji pozarządowej. Nie ma 
żadnego związku z rządem indyjskim, z misją dyplomatyczną lub 
konsulatem” – stwierdza nota Ministerstwa. 
 

http://www.deon.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/06/Zrzut-ekranu-2014-06-04-o-21.42.08.png
http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/06/Zrzut-ekranu-2014-06-05-o-23.03.50.png
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Uprowadzony kapłan od 2011 kierował sekcją afgańską amery-
kańskiej jezuickiej służby pomocy uchodźcom – Jesuit Refugee 

Service (JRS). Co roku ta organizacja 
pozarządowa udziela podstawowej 
pomocy w dziedzinie oświatowej, 
lekarskiej i społecznej ponad 500 tys. 
uchodźców i uciekinierów wewnętrz-
nych na całym świecie. W 2013 po-
mogła ona przeszło 6 tys. uchodźców 
afgańskich w Iranie i Pakistanie. 

 
47-letni o. Alexis Prem Kumar został uprowadzony 2 czerwca w 
chwili, gdy odwiedzał szkołę dla repatriantów w wiosce Sohadat, 
położonej 25 km od Heratu. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 
w 1988, a w 2000 przyjął święcenia kapłańskie. Przez 6 lat praco-
wał wśród uchodźców ze Sri Lanki w stanie Tamil Nadu, po czym 

w 2011 wyjechał do Afganistanu jako dyrektor miejscowej sekcji 
JRS. 
 
Na wieść o porwaniu go wiele osób i stowarzyszeń wyraziło soli-
darność z nim i jego rodziną. Między innymi członkowie grupy 
etnicznej z miejscowości Kodaikanal w stanie Tamil Nadu, wśród 
których ks. Kumar pracował wcześniej, zorganizowali 4 czerwca 
czuwanie modlitewne w intencji jego uwolnienia. „Pracował z 
naszymi dziećmi, a zarazem z uchodźcami ze Sri Lanki. Z jego 
zaangażowania i oddania skorzystało bardzo wielu ludzi” – 
wspominali kapłana niektórzy z jego dawnych podopiecznych. 
Podkreślili, że wyłącznie dzięki niemu mają obecnie domy i do-
kumenty tożsamości. Zapowiedzieli, że ku czci o. Kumara odbę-
dzie się 11 czerwca marsz milczenia.                    Za: www.deon.pl 

________________________________________________________________________________________________________

REORGANIZACJA W HISZPANII 
 
W madryckim sanktuarium Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych ks. Ángel 
Fernández Artime, przełożony generalny 
salezjanów, odczytał dekrety ustanawia-
jące nowe struktury tego zgromadzenia w 
Hiszpanii. W ramach reestrukturyzacji 
sześć istniejących dotychczas prowincji 
(inspektorii) zostało połączonych w dwie. 
 
Do sanktuarium Matki Bożej Wspomoże-
nia Wiernych w Madrycie przybyli przed-
stawiciele wszystkich inspektorii, salezja-
nie z różnych krajów Europy, młodzież 
oraz liczni członkowie Rodziny Salezjań-
skiej.  
 

 
 
W homilii ks. Ángel Fernández Artime, 
przełożony generalny salezjanów, przy-
pomniał historię zgromadzenia w Hiszpa-
nii, które przybyło na te ziemie w 1881 r. i 
z oddaniem poświęciło się edukacji dzieci 
i młodzieży. Skuteczniejszej realizacji 
charyzmatu zgromadzenia ma służyć 
zmiana jego struktur. Ks. Fernández Arti-

me odczytał dekrety ustanawiające od 7 
czerwca dwie nowe prowincje (inspekto-
rie): Matki Bożej Wspomożenia Wiernych z 
siedzibą w Sewilli (Andaluzja, Andorra, 
Aragonia, Baleary, Wyspy Kanaryjski, 
Katalonia, Walencja, Ekstremadura, Mur-
cja) oraz Jakuba Większego z siedzibą w 
Madrycie (Asturia, Kantabria, Kastylia La 
Mancha, Kastylia i León, Galicja, Madryt, 
La Rioja, Nawarra, Kraj Basków). W ten 
sposób zakończył się długi proces, który 
rozpoczął się po 26 Kapitule Generalnej 
Zgromadzenia. 
 
Aktualnie w 113 wspólnotach żyje i pracu-
je w Hiszpanii blisko 1100 salezjanów 
(1075). Prowadzą oni liczne szkoły, ośrod-
ki formacji zawodowej oraz ośrodki dla 
dzieci i młodzieży.      Za: www.infoans.org 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PIELGRZYMKA UGANDYJSKICH KATECHISTÓW 
 
Przełom maja i czerwca to w Ugandzie zawsze czas wzmożonego 
ruchu pielgrzymkowego. Związane jest to z rocznicą śmierci 
męczenników ugandyjskich, którzy oddali życie za wiarę w po-
czątkach głoszenia Ewangelii w Ugandzie. 
 
Jedna z ważniejszych dat dla Kościoła w Ugandzie to 26 maja. W 
tym czasie odbywa się doroczna pielgrzymka katechistów ugan-
dyjskich do Munyonyo. Tu został zamordowany św. Andrzej 
Kaggwa, patron katechistów i tu znajduje się jego grób. 
 
W tym roku na uroczystość przybyło aż pięciu biskupów: abp 
Cyprian Kizito Lwanga – arcybiskup Kampali, pochodzący z 
Ugandy abp Augustin Kasujja – nuncjusz apostolski w Nigerii, bp 
Paul Ssemogerere – biskup diecezji Kasana–Luweero, bp Mathias 
Ssekamanya – biskup Lugazi i bp Christopher Kakooza – biskup 
pomocniczy Kampali. Wielu kapłanów i około dwa tysiące kate-
chistów i wiernych z całej Ugandy wzruszyło na szlak pielgrzym-
kowy. Modlili się oni przez pośrednictwo swojego świętego pa-
trona o potrzebne łaski i siły w niełatwej pracy duszpasterskiej i 
katechetycznej. 
 
Katechista w Afryce ma bardzo ważną funkcję w Kościele. Można 
go porównać do wikarego w parafii. Ma za zadanie opiekować się 
wspólnotą katolików często w odległych kaplicach dojazdowych. 
Przygotowuje wiernych do sakramentów od strony katechetycz-

nej, organizuje różne uroczystości. Podczas nieobecności kapłana 
on celebruje liturgię słowa w niedzielę. Zdarza się, że odprawia 
pogrzeby, odwiedza chorych. Jeżeli misjonarz nie zna jeszcze 
miejscowego języka, to katechista służy pomocą w tłumaczeniu. 
Inaczej mówiąc, kapłan nie rusza się nigdzie bez katechisty, który 
najlepiej zna lokalną społeczność i zwyczaje tam panujące. Jest 
on liderem danej społeczności, wioski czy klanu. Im jest starszy, 
tym ma większe poważanie. Po radę i wsparcie przychodzą do 
niego nie tylko katolicy, ale również wyznawcy innych religii. 
Musi znać odpowiedź na wiele pytań, nawet bardzo przyziem-
nych takich jak, kiedy jest najlepsza pora na sadzenie bananów 
czy w co zainwestować swoje fundusze, aby w przyszłości był z 
tego zysk. 
 

 
 
Po pielgrzymce katechistów do Munyonyo rozpoczął się czas 
pielgrzymek autokarowych i pieszych ze wschodniej Afryki. Naj-

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/06/mapanuevo02.jpg
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/06/Eucharystia-concelebrowana-przez-5-biskupów.jpg
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większa liczba pielgrzymów pochodziła z Kenii, Tanzanii i Kongo. 
Wielu z nich spędzało noc „pod gwiazdami”, co było jeszcze 
większą ofiarą z ich strony. Wszyscy oni zmierzali do Narodowego 
Sanktuarium Męczenników Ugandyjskich w Namugongo, gdzie 3 
czerwca zgromadziło się około miliona wiernych. 

Wielu pielgrzymów podchodziło i dziękowało nam za to, że w 
końcu ktoś zajął się tym zapomnianym wcześniej sanktuarium. 
Wierni obiecywali modlitwę i wsparcie na miarę swoich możliwo-
ści.                    O. Adam Mutebi Klag OFMConv, Uganda – Munyonyo

 
 

 
 

  Zapowiedzi wy  
 
 

  

KORONACJA OBRAZU MARYJI  
u redemptorystów w Gliwicaach 
 
W niedzielę 22 czerwca br. w Gliwicach 
odbędzie się koronacja Ikony Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy koronami pobłogo-
sławionymi przez papieża Franciszka. 

 
ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO ZAPRAS

 
 
Drodzy Diecezjanie! 
Zwracam się do Was z radosną wieścią o 
ważnym wydarzeniu dla całej naszej 
diecezji, którym będzie uroczysta korona-
cja łaskami słynącego obrazu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy z kościoła OO. Re-
demptorystów p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Gliwicach. 
 
Bogata historia tego sakralnego miejsca: 
najpierw drewnianej budowli szpitala 
Trójcy Świętej, a od 1612 r. świątyni 
wspólnoty franciszkanów-reformatów – 
nie pozbawiona była chwil wzniosłych, 
ale i dramatycznych. W ciągu kilku wie-
ków swego trwania  wyzwoliła w miesz-
kańcach naszego miasta dojrzałość, którą 
w znacznej mierze kształtował Kościół 
Święty przez posługę głoszenia Słowa 
Bożego i formowania ludzkich sumień, 
otwartych na działanie łaski Bożej. Nie 
sposób nie przywołać ogromnego piety-
zmu dla nadprzyrodzonej opieki nad 
miastem w czasie szwedzkiego ataku w 
1626 r., kiedy wszyscy mieszczanie ożywili 
w sobie cześć i zaufanie dla Matki Naj-
świętszej. 

 
W dalszym dziejowym nurcie obecności 
Kościoła kierujemy naszą uwagę w stronę 
OO. Redemptorystów, którzy przybyli do 
Gliwic 15 marca 1921 r. i już dwa lata 
później sprowadzili do swojej świątyni – 
staraniem gliwickiego rektora o. Helmuta 
Schultza – kopię Obrazu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, który stał się zaląż-
kiem niezwykle żywego oddziaływania 
pobożności maryjnej. Akurat ten obraz, 
przedstawiający w malarski sposób ikonę 
Matki Bożej, kieruje każdego wpatrujące-
go się w niego ku przeżywaniu powagi 

naszego zbawienia. W formie bolesnej, z 
obecnością narzędzi męki, będącymi 
zapowiedzią wydarzeń zbawczych, od-
działuje na nas i zaprasza do rozważania 
celu ostatecznego naszego życia: Jezus, 
na obrazie przytulony do Matki, przyszedł 
po to, by nam otworzyć niebo za cenę 
krzyża. Maryja zaś, na zawsze trwa jako 
najwspanialszy wzór doskonałej Miłości 
jako Orędowniczka u Boga, nieustannie 
pomagająca nam osiągnąć wieczne 
szczęście. 
  

 
 
Z przeżywania ducha pobożności maryj-
nej przy gliwickim kościele OO. Redemp-
torystów zawiązała się Sodalicja Mariań-
ska w 1926 r., w tymże roku założone 
zostało też Arcybractwo Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. Prowadziło ono 
swoją błogosławioną działalność do 6 
listopada 1949 r., kiedy państwowym 
rozporządzeniem zniesiono w całej Polsce 
wszystkie stowarzyszenia i bractwa. Trwał 
jednak kult Maryi w obrazie Jej Nieustają-
cej Pomocy i od 23 stycznia 1951 r. spra-
wowana jest regularnie Nieustanna No-
wenna do Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy. Ta żywotność znana jest naszym 
wiernym, przybywającym do Gliwic nie 
tylko z samej parafii, ale także z innych 
zakątków diecezji. W takiej atmosferze 

dojrzewała też myśl o koronacji obrazu. 
Dzięki Opatrzności starania OO. Redemp-
torystów zostały pomyślnie uwieńczone i 
Ojciec Święty Franciszek dnia 13 listopada 
2013 r. poświęcił korony, które obecnie 
ks. kard. Stanisław Dziwisz nałoży na 
Czcigodny Obraz. 
 
Zapraszam więc w imieniu OO. Redemp-
torystów na tę podniosłą uroczystość w 
niedzielę 22 czerwca br. do katedry gli-
wickiej, w której o 12.30 sprawowana 
będzie uroczysta suma pontyfikalna pod 
przewodnictwem Metropolity Krakow-
skiego. Bezpośrednio po końcowym 
błogosławieństwie udamy się w procesji z 
ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
do kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego a całość uroczystości zakoń-
czymy aktem zawierzenia. 
 
Zapraszam także na sobotni wieczór 21 
czerwca o godz. 21.00 na Apel Maryjny, 
modlitewne czuwanie przy ikonie Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. Bliższe infor-
macje dotyczące zbliżającej się uroczy-
stości zostaną przesłane do każdej parafii 
naszej diecezji oraz umieszczone na stro-
nie internetowej Kurii Diecezjalnej. 
 
Już dzisiaj pragnę zaprosić również na 
dziękczynienie za koronację ikony Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. W imieniu 
OO. Redemptorystów zapraszam do 
kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego na Nieustanną Nowennę we wtorek 
24 czerwca o godz. 8.00 i 18.00 oraz na 
odpust parafialny, w niedzielę 14 wrze-
śnia. 
 
Wyrażam niezachwianą nadzieję, że uro-
czystość koronacyjna zjednoczy nas jesz-
cze bardziej w wyznawaniu naszej wiary 
w poczuciu jedności całe naszej wspólno-
ty kościelnej. 
 
Trwając w oczekiwaniu na podniosłe 
religijne przeżywanie bliskości Matki 
Naszego Pana z serca wszystkim błogo-
sławię 

+ Jan Kopiec 
Biskup Gliwicki 

Za: www.redemptor.pl 

 

 

 
 

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/06/redemptor.pl_.jpg
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  Witryna tygodnia 
 
 

ALBUM O CYSTERSACH W WĄCHOCKU 
 

„Cystersi w Wąchocku” to tytuł albumu, 
który jest próbą zamknięcia w obiektywie 
aparatu niezwykłej rzeczywistości. Wą-
chockie opactwo zachwyca! Każdy, kto raz 
tutaj trafił, na własnej skórze doświadczył 
spotkania z pięknem ukrytym w kamieniu, 
w przyrodzie, w ludziach. 
 
Opactwo to miejsce, czas, tradycje, mnisi. 
To modlitwa, praca, cisza, refleksja, relaks. 
To świat, który wciąga i przynagla do 
powrotów. Właśnie o tym jest prezento-
wany Państwu album. 
 
Opisania wielowiekowej historii miejsca i 
tworzących je mnichów, podjął się Marek 
Wcześny. Wspaniałe fotografie wykonał 
Piotr Droździk. Obaj panowie jakiś czas 
towarzyszyli życiu cysterskiej wspólnoty. 
Starali się nie tylko poznać to miejsce i 
ludzi, ale uchwycić i nadać formę temu, co 
wyjątkowe, oryginalne oraz temu, co jest 
uniwersalne i ponadczasowe w życiu 
monastycznym. 
 
Czytelnik ma okazję poznać fakty związa-
ne z genezą powstania Zakonu Cyster-
skiego, przyjrzeć się jego obecności w 
Polsce oraz w sposób wnikliwy poznać 
dzieje wąchockiego opactwa, którego 
wkład w dziedzictwo kulturowe, gospo-
darcze i materialne Polski jest znaczący.  

 

 
 
Na kolejnych stronach omówiono naj-
ważniejsze zabudowania klasztorne, 
sporo miejsca poświęcono najlepiej za-
chowanym wnętrzom romańskim w Pol-
sce, nie zabrakło też informacji o historii 
najnowszej i polach obecnej działalności 
wąchockich cystersów. Blisko 150 do-

brych fotografii czyni z publikacji rzecz 
bardzo wartościową. 
 
Album to 120 stron tekstów i fotografii 
prezentujących wąchockie wczoraj i dziś. 
Twarda oprawa, kredowy papier, czytelny 
układ treści – wszystko to sprawia, że 
czytelnik ma szansę na wejście w niezwy-
kły świat klasztornej rzeczywistości. 
 
Serdecznie zachęcamy do kupna albumu 
„Cystersi w Wąchocku” w ramach cegiełki 
na realizowany obecnie przez nasze opac-
two remont zabytkowych okien i monta-
żu nowych witraży. Album można naby-
wać w opactwie. Istnieje możliwość wy-
syłki za pobraniem. W tej sprawie proszę 
prosimy o kontakt e-mailowy pod adre-
sem: fr.bruno.ocist@gmail.com 
 
Tytuł: Cystersi w Wąchocku 
Fotografie: Piotr Droździk 
Tekst: Marek Wcześny 
Wydanie I, 2013 
Wydawnictwo Goldruk 
Wojciech Gołachowski 
ISBN: 978-83-60900-93-2 

 Za: www.wachock.cystersi.pl  

 

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/06/Zrzut-ekranu-2014-06-04-o-21.47.48.png
http://www.wachock.cystersi.pl/files/file/magazine12/index.html
http://www.wachock.cystersi.pl/
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Statystyka 
 

 

 

LICZEBNOŚĆ  MĘSKICH INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO W POLSCE 
 (według nazwy Instytutu) 

 
31 grudnia 2013 r. 

 

L.p. Zakon - Zgromadzenie Kapłani Bracia Klerycy Nowicjusze Postulanci W kraju Za granicą Razem 

1 Franciszkanie - OFM  954 173 109 34 53 1043 280 1323 

2 Salezjanie  951 33 105 16 3 938 172 1110 

3 Franciszkanie - OFMConv  697 181 58 15 26 665 312 977 

4 Pallotyni  550 53 38 26 1 491 178 669 

4 Jezuici  482 47 80 21 - 495 135 630 

6 Kapucyni  385 103 61 19 20 461 125 586 

7 Werbiści 462 50 15 5 - 215 317 532 

8 Oblaci Maryi Niepokalanej 407 47 51 16 1 306 216 522 

9 Dominikanie 362 31 49 12 29 403 80 483 

10 Chrystusowcy 394 19 34 9 - 204 252 456 

10 Redemptoryści 402 15 14 8 15 304 150 454 

12 Paulini 300 66 41 13 1 310 111 421 

13 Salwatorianie 365 26 18 7 2 268 150 418 

14 Misjonarze CM 287 4 15 7 - 225 88 313 

15 Michalici 248 16 35 3 - 189 113 302 

16 Sercanie 263 6 19 3 8 214 85 299 

17 Karmelici Bosi  223 37 19 6 9 208 86 294 

18 Marianie 192 32 10 4 6 186 58 244 

19 Saletyni 191 14 20 5 13 172 71 243 

20 Misjonarze Św. Rodziny 175 13 16 5 - 140 69 209 

21 Zmartwychwstańcy 180 12 4 3 - 120 79 199 

22 Cystersi  95 19 14 2 3 124/2* 9 135 

23 Pijarzy 95 5 20 4 - 105 19 124 

24 Filipini 106 4 6 3 1 97 23 120 

25 Orioniści 90 8 8 2 - 100 9 109 

26 Kamilianie 64 13 8 - 2 68 19 87 

27 Bonifratrzy  13 67 - 3 3 75 11 86 

28 Klaretyni 62 9 5 - 4 52 28 80 

29 Benedyktyni 31 27 7 4 2 70/2* 1 73 

30 Zgromadzenie Ducha Św. 58 5 8 - 1 41 31 72 

31 Kanonicy Reg. Lat. 62 3 3 1 - 69 - 69 

32 Karmelici 49 16 2 - 1 60 8 68 

33 Pasjoniści 53 2 6 2 2 59 6 65 

34 Bracia Szkolni - 56 - - 1 53 4 57 

35 Bracia Serca Jezusowego - 50 - 2 2 42 12 54 

36 Sercanie Biali 48 5 - - 1 34 20 54 

37 Albertyni 1 39 - 2 2 36 4 40 
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L.p. Zakon - Zgromadzenie Kapłani Bracia Klerycy Nowicjusze Postulanci W kraju Za granicą Razem 

38 Pauliści 22 4 1 2 1 29 3 32 

39 Pocieszyciele 16 9 4 2 - 22 9 31 

40 Stow. Misji Afrykańskich 26 - 2 1 - 13 16 29 

41 Józefici 18 4 2 - - 16 8 24 

42 Misjonarze Krwi Chrystusa 17 4 2 - - 23 - 23 

43 Ojcowie Biali  14 1 6 - - 4 17 21 

44 Kameduli 5 10 2 2 1 16 4 20 

45 Kombonianie 15 2 2 1 - 8 12 20 

46 Augustianie 8 1 2 1 2 13 1 14 

47 Bazylianie 12 1 1 - 1 12 2 14 

48 OO. Szensztaccy  12 - 2 - - 7 7 14 

49 Trynitarze 10 - - - 1 7 4 11 

50 Towarzystwo Ducha Św. 1 - 5 - 4 10 - 10 

51 Doloryści 3 5 - - - 8 - 8 

52 Rogacjoniści 6 - 1 - 1 5 3 8 

53 Barnabici 6 - 1 - - 5 2 7 

54 OO. Somascy 4 2 - - - 4 2 6 

55 Guanellianie 2 - 2 1 - 4 1 5 

56 Marianiści 4 1 - - - 2 3 5 

57 Misjonarze MB Pocieszenia 4 - - - - 4 - 4 

56 Misjonarze z Mariannhill 3 1 - - - 1 3 4 

57 Gabrieliści - 3 - - - 3 - 3 

58 Zgromadzenie Synów NMP 2 - - - - 2 - 2 

59 Kapucyni Tercjarze 2 - - - - - - 2 

  RAZEM 9507 1353 933 272 222 9863 3428 12.291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


